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หนงัสือเลม่เลก็	ๆ	ท่ีจะชว่ยให้ผู้ ป่วยในระยะท้ายของชีวิต 

ได้ใช้เวลาท่ีเหลืออยูอ่ยา่งมีคณุคา่และไมมี่ใครต้องเสียดายเม่ือความตายมาถงึ
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เรากลัวความจริงเกินไปหรือเปล่า ?

	 ผู้ ป่วยหลายคนโบกมือหนัหลงัให้	เม่ือแพทย์หรือพยาบาลเลียบเคียงชวนคยุเร่ืองการเตรียมการระยะท้ายของ

ชีวิต	ด้วยเหตผุลวา่ “ผม/ดิฉัน ยังไม่พร้อม”

	 ในขณะท่ีฝ่ายญาตนิัน้	มีน้อยคนนกัท่ีกล้าเปิดประเดน็นีข้ึน้มา	ด้วยเหตผุลนานาประการ	โดยเฉพาะความกลวั 

ท่ีจะเผชิญความจริงท่ีวา่	คนท่ีรักก�าลงัจะตาย	

 คนส่วนใหญ่จึงปล่อยให้การตายเป็นไปตามยถากรรม 

	 เป็นการตายท่ีเป็นไปอยา่งทลุกัทเุลไมร่าบร่ืนไมส่งบสขุ	เพราะความเหน็ญาตไิมต่รงกนั	บ้างบอกให้รักษาเตม็ท่ี	 

บ้างต้องการให้จากไปอยา่งสงบ

	 เป็นการตายท่ีถกูจดัการด้วยความรู้และทศันคตขิองผู้ให้การรักษา	บ้างอาจจะยดึมัน่วา่เป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องรักษา 

จนนาทีสดุท้าย	บ้างอาจจะกลวัถกูฟอ้งร้องหากไมไ่ด้	“ท�าอะไรสกัอยา่ง”	ให้ญาตสิบายใจ	บ้างก็ขอ			“สู้ตาย”	เพราะมี 

ความเช่ือในอานภุาพของเทคโนโลยีทางการแพทย์
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การตายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปโดยที่ตัวผู้ป่วยไม่มีส่วนตัดสินใจ 
ในแผนการดูแลรักษาในวาระสุกท้าย
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 “ตายดี” หรือ	"การมีสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต"	(Good	death)	หมายถงึการตายท่ี
ก่อนผู้ ป่วยจะเสียชีวิต	ได้รับการบรรเทาอาการและความทกุข์ทรมาน	ทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจอยา่ง

เพียงพอเหมาะสม	ได้รับการดแูลทางจิตวิญญาณตรงกบัความเช่ือ	ศาสนา	วฒันธรรมของตนเอง	รวมถงึ 

ได้ท�าสิง่ตา่ง	ๆ	ท่ีคัง่ค้าง	สามารถแสดงเจตนาของตนเองวา่ต้องการให้มีการดแูลอยา่งไรในระยะท้าย	เพ่ือ 

ให้เสียชีวิตอยา่งสงบ	สมศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์
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	 พร้อมทัง้พดูกบั “คุณ” ท่ีมีพอ่	แม	่สามี	ภรรยา	หรือใครก็ตาม 

ท่ีคณุรักและอยูใ่นความดแูลของคณุ	เป็นผู้ ป่วยในระยะท้ายของชีวิต 

	 และพดูกบั “คุณ”	ผู้ ท่ีเป็นแพทย์	พยาบาล	วิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง

กบัการดแูลรักษาผู้ ป่วย

 

	 หนงัสือเลม่นีเ้พียงต้องการบอกวา่	หลงัจากการรักษาพยาบาล

เพ่ือให้ผู้ ป่วย	“อยูต่อ่”	มาอยา่งยาวนานแล้ว	ถงึจดุหนึง่เราทกุฝ่ายต้องน�า

ความจริงเก่ียวกบัอาการของผู้ ป่วยมาพดูคยุกนัให้ชดัเจน	โดยตระหนกั

เป็นเบือ้งต้นวา่ผู้ ป่วยมีสทิธ์ิท่ีจะรู้วา่โรคท่ีเป็นอยูไ่มส่ามารถรักษาให้

หายขาดได้	และมีแนวโน้มจะเสียชีวิตในไมช้่า	และเขาควรได้โอกาสท่ีจะ

ร่วมก�าหนดแผนการดแูลรักษาตวัเขาเองในเวลาท่ีเหลืออยู่

หนังสือเล่มนี้ก�าลังพูดกับ “คุณ”ที่เป็นผู้ป่วยในระยะท้าย

ตายดี เตรียมได้ ด้วยการวางแผนล่วงหน้า
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 ค�าว่า “ระยะท้ายของชีวิต” นั้นฟังดูก็น่าจะเข้าใจได้ว่า
คนๆ นั้นจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นาน

อาการของผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิตเป็นอย่างไร

 ความหมายทางการแพทย์	 “ผู้ ป่วยในระยะท้ายของชีวิต”	 ซึง่หนงัสือ

บางเลม่ใช้ค�าวา่	 “ผู้ ป่วยระยะสดุท้าย”	 หมายถงึ	 ผู้ ป่วยท่ีแพทย์วินิจฉยัวา่

โรคหรืออาการเจ็บป่วยนัน้ลกุลาม	 เรือ้รัง	 เข้าสูร่ะยะท้ายของโรค	 ซึง่ไมมี่

ทางรักษาให้หายได้และโดยมากผู้ ป่วยมกัจะมีชีวิตอยูไ่ด้อีกน้อยกวา่หนึง่ปี	

 ผู้ ป่วยในระยะท้ายของชีวิตมกัจะมีความทกุข์ทรมานทัง้ทางร่างกาย

และจิตใจอยูเ่ป็นพืน้ฐานจะมากหรือน้อยตา่งกนัไป	และผู้ ป่วยแต่ละรายจะ

แสดงออกไมเ่ทา่กนั	บางรายอาจมีความเจ็บปวด	กระวนกระวาย	อาจมีความ

รู้สกึตวัน้อยลง	รู้สกึไมส่ขุสบาย	ไมส่ามารถชว่ยเหลือตวัเองได้หรือได้น้อย	

ต้องเข้าๆออกๆ	โรงพยาบาลเป็นระยะๆ	ด้วยอาการท่ีไมส่ามารถควบคมุได้

และมีความไมแ่นน่อน

ระยะท้ายของชีวิต คืออย่างไร
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ผู้ป่วยในระยะท้าย ของชีวิต คิดอย่างไร

 สภาพจิตใจของผู้ป่วยในระยะท้ายแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม

1.	กลุ่มพร้อมตาย	คือกลุม่ท่ี	รู้ตวัวา่เจ็บป่วยไมมี่ทางรักษา	ท�าใจยอมรับ 

ความตายได้	ไมห่ว่งกงัวลอะไร	จงึสามารถท่ีจะร่วมมือในการเตรียมการตายดี

ผู้ดแูลจงึควรหาทางชว่ยให้ผู้ ป่วยปรับมมุมองตอ่ชีวิตให้มีความพร้อมในทาง

จิตใจก่อนเป็นเบือ้งต้น	 

2.	กลุ่มยังไม่พร้อมตาย	แม้รู้วา่ป่วยหนกัรักษาไมไ่ด้	แตย่งัมีความกลวั 

หว่งกงัวลในเร่ืองตา่งๆ	เชน่	หว่งลกู	กลุม่นีจ้ะอยูใ่นความทกุข์	และเศร้าโศก 

3. กลุ่มอยากตาย	อาจเพราะต้องการหนีทกุข์	รู้สกึวา่ตวัเองไร้คา่และเป็น
ภาระของผู้ อ่ืน

4.	กลุ่มกลัวตาย จริงๆ	แล้ว	ความรู้สกึกลวัตายมีอยูใ่นทกุกลุม่	เพราะไมมี่
ใครรู้แนช่ดัวา่เม่ือก�าลงัจะตายนัน้จะเป็นอยา่งไร	ตายแล้วไปไหน
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ผู้ป่วยตายไม่เตรียม ในระยะท้ายของชีวิตมักจะเจออะไร

ถูกน�าส่งโรงพยาบาล 
เมื่ออาการแย่ลง

ถูกรับไว้นอนโรง
พยาบาล

ญาติสั่งลุย
ในวาระสุดท้าย 

เมื่อญาติสู้ตาย
หมอก็จัดเต็ม

ถูกยื้อไว้ไม่ให้ตาย

ตายในโรงพยาบาล
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•เจ็บปวดทรมานเพราะอาการของโรค	ซึง่อาจจะ

ทเุลาหากได้รับยาบรรเทาอาการ	หรือได้รับการ

ดแูลท่ีดี

•	เจ็บปวดเพราะการรักษาท่ีมีการใสเ่คร่ืองมือหรือ

อปุกรณ์ตา่ง	ๆ	โดยท่ีเป็นการพยายามยือ้ชีวิตหรือ

ชะลอการตายออกไป

ตายทรมาน

ตายไม่รู้ตัว

ความทุกข์ ๔ แบบ ของผู้ป่วยที่ไม่ได้เตรียมการเพื่อตายดี

•	ตายไมห่ายหว่ง	คือตายไปทัง้ๆ	ท่ียงัมีความ

หว่งกงัวล	เชน่	หว่งลกูท่ียงัเลก็	หว่งธรุกิจ 

การงาน	ไมท่นัได้สัง่เสียเร่ืองมรดกและ 

หนีส้นิ	เป็นต้น

•	ตายแบบค้างคาใจ	ผู้ป่วยอาจมีเร่ืองค้างคาใจ	

มีความหวงัท่ียงัไมบ่รรลคุวามจริง	เป็นต้น

ตายตาไม่หลับ 

ตายแพง 
•	การตายในโรงพยาบาลก่อให้เกิดคา่ใช้จา่ย

ประมาณ	2	เทา่ของการตายท่ีบ้าน 

•	คนจ�านวนมากต้องใช้เงินเป็นคา่รักษา

พยาบาลในชว่ง	6	เดือนสดุท้ายของชีวิต

มากกวา่คา่ยงัชีพและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ	ในชีวิต

•	ไมท่ราบข้อมลูการเจ็บป่วยท่ีแท้จริงของ

ตวัเอง	ไมรู้่วา่ป่วยหนกัรักษาไมไ่ด้	ไมรู้่วา่

ตวัเองจะต้องตายในเวลาท่ีไมน่านและ 

ไมแ่นน่อน
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การดูแลเพื่อให้ตายดี คืออะไร
 “การดแูลเพ่ือให้ตายดี”	หมายถงึการดแูลเพ่ือให้ผู้ป่วย

มีคณุภาพชีวิตท่ีดีจนถงึวาระสดุท้าย	โดยดแูลทัง้สขุภาพกาย	

สขุภาพใจ	และจิตวิญญาณ	และน�าไปสูก่ารตายดีตามความ

หมายข้างต้น

	 เพราะทัว่โลกก็เผชิญปัญหาคล้ายๆ	กนั	วงการแพทย์

และสาธารณสขุจงึพฒันาแนวคดิท่ีเรียกวา่ “การดูแลแบบ
ประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต”	(Palliative	Care)  
โดยองค์การอนามยัโลกสนบัสนนุให้น�าแนวทางนีไ้ปใช้ในการ

ดแูลผู้ ป่วยในระยะท้ายของชีวิต

	 ทีมสขุภาพจงึมีบทบาทในการประเมินอาการของผู้ ป่วย	

หากเป็นผู้ ป่วยระยะท้ายของชีวิต	ก็ควรเบนเข็มจากการมุง่รักษา

ให้หาย	เข้าสูก่ารประคบัประคองเพ่ือการจากไปอยา่งสงบตาม

ธรรมชาติ

การดูแลเพื่อให้ตายดีท�าอย่างไร

การดูแลเพื่อให้ตายดี
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การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะท้ายของ
ชีวิตมีหลักการส�าคัญ คือ
 

•	ต้องมี	“การดแูล”	ไมใ่ชไ่มท่�าอะไรเลย	แตก่ารดแูลนัน้มุง่ 

			ประคบัประคองไมไ่ด้มุง่ท่ีจะรักษาให้หาย

•	เน้นการมีชีวิตอยูใ่นระยะท้ายอยา่งมีคณุภาพ

•	ไมท่�าการใดท่ีเป็นการเร่ง	หรือท�าให้ผู้ ป่วยเสียชีวิตเร็ว 

			กวา่ธรรมชาตขิองโรค

•	มีการ	“วางแผนการดแูลลว่งหน้า”	หรือ	"Advance Care   

   Planning" เป็นสว่นส�าคญั

•	เป็นการดแูลทัง้ผู้ ป่วยและครอบครัว	

•	มีการเช่ือมตอ่การดแูลท่ีโรงพยาบาลกบัท่ีบ้าน	

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มีหลักการอย่างไร
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การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ต้องใช้อะไรบ้าง

•ใช้ศาสตร์ผสมผสาน	ประยกุต์ใช้ทัง้การแพทย์แผนปัจจบุนั 

			และการแพทย์ทางเลือก		โดยให้สอดคล้องกบัศาสนาและ 

   ความเช่ือของผู้ ป่วย

•	ใช้ความเอาใจใสเ่ป็นส�าคญั	คนท่ีดแูลต้องมองให้ลกึถงึใน

   จิตใจของผู้ ป่วย 

•	อาจใช้ยาเพ่ือชว่ยบรรเทาอาการทรมาน	เชน่	ยาบรรเทา	 

   อาการปวด

•	ไมใ่ช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เพ่ือยือ้ชีวิต	โดยไมไ่ด้เพ่ิม 

   คณุภาพชีวิตของผู้ ป่วย		
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อะไรใช่ อะไรไม่ใช่ “การดูแลเพื่อให้ตายดี”

ไม่ใช่ ใช่

การชว่ยให้ผู้ ป่วยพ้นจากความทกุข์	และ

ทรมานจากโรคท่ีเป็นด้วยการท�าให้ตาย

การน�าผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเพ่ือไป

ตายท่ีบ้าน	หรือไปท�าพิธีทางศาสนา	เทา่นัน้

การบอกผู้ ป่วยไมใ่ห้กงัวล	โดยไมไ่ด้ท�า

อะไรท่ีชว่ยให้เขาคลายกงัวลอยา่งแท้จริง

การบอกผู้ ป่วยวา่เร่ืองท่ีผู้ ป่วยปรารถนา 

นัน้มนัไมส่�าคญัหรือไมจ่�าเป็นและลมืมนัเสยี

การสัง่การรักษาแทนแพทย์	วา่จะเอา 

อนันัน้ไมเ่อาอนันี	้

การตดัสนิใจแทนผู้ ป่วยทกุเร่ือง	เพราะไม่

ต้องการให้ผู้ ป่วยต้องทกุข์ใจหรือคดิมาก

การบรรเทาอาการและความทกุข์ทรมานด้าน

ร่างกายและจิตใจให้กบัผู้ ป่วย

การชว่ยให้ผู้ ป่วยได้ท�าพิธีกรรมหรือกิจกรรม 

ทางศาสนาตามความเช่ือเพ่ือให้จิตใจสงบ

การชว่ยให้ผู้ ป่วยได้สัง่เสียเร่ืองตา่งๆอยา่ง 

ครบถ้วน	เพ่ือไมใ่ห้มีเร่ืองใดท่ีต้องกงัวล

การท่ีครอบครัว	ญาตมิิตร	พยายามชว่ยให้ 

ผู้ป่วยสมความปรารถนาในสิง่ท่ีต้องการ

การชว่ยให้ผู้ ป่วยได้ร่วมตดัสนิใจเลอืกการ

รักษาในวาระสดุท้าย

การชว่ยให้ผู้ ป่วยได้มอบอ�านาจการตดัสนิใจ 

เก่ียวกบัตนเองให้กบับคุคลท่ีไว้วางใจ
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มีการวางแผนการดูแลร่วมกัน
	 ภายหลงัการจากไปของผู้ ป่วย	แม้มีความเสียใจตอ่การสญูเสียอนัเป็นธรรมดา	แตท่ัง้ทีมสขุภาพ	

ครอบครัว	ญาต	ิและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุคน	จะไมต้่องรู้สกึผิด	รู้สกึเสียใจหรือเสียดาย	เพราะในความรู้สกึลกึ	ๆ	

ทกุฝ่ายตา่งมีความสบายใจวา่ได้ท�าสิง่ท่ีดีท่ีสดุให้กบัผู้ ป่วยแล้ว
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ไม่มีการวางแผนการดูแลล่วงหน้า
	 ผู้ ป่วยบางคนอาจใช้เวลานานหลายวนัหรือเป็นเดือนในห้องไอซีย	ูในชว่งนัน้ญาตจิะเร่ิมท�าใจได้	บางคน

จะเร่ิมหวนคดิไปถงึการดแูลรักษาท่ีผู้จากไปได้รับในวาระสดุท้าย	พร้อมกบัค�าถามวา่	“นัน่คือสิง่ท่ีดีท่ีสดุจริงหรือ”
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	 หากวิเคราะห์ให้ดีจะเหน็วา่	“ตายไมรู้่ตวั”	เป็นสาเหตุ

ส�าคญัของปัญหาตายแพง	ตายทกุข์ทรมาน	และตายตาไมห่ลบั

เพราะผู้ ป่วยไมมี่โอกาสได้รู้ความจริงวา่อาการป่วยของตนเข้าสู่

ระยะสดุท้าย	จงึไมไ่ด้เตรียมการอะไรลว่งหน้า	 

 สาเหตุที่ผู้ป่วยไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะ
•	ทีมผู้ดแูลไมไ่ด้บอก	ซึง่อาจเป็นเพราะยงัไมมี่แนวคดิเร่ืองการ

ดแูลเพ่ือให้ตายดี	

•	ทีมผู้ดแูลต้องการบอกแตญ่าตต้ิองการปิดบงัเพราะเกรงวา่ 

ผู้ ป่วยจะยอมรับความจริงไมไ่ด้	

•	ญาตมีิความเหน็ไมต่รงกนั	ฝ่ายท่ีต้องการให้รักษาเตม็ท่ีมกัจะ

เสียงดงักวา่ฝ่ายท่ีคิดวา่นา่จะให้จากไปอยา่งสงบ	

การวางแผนเพื่อการตายดี
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การวางแผนการดูแลรักษาในระยะท้ายของชีวิตล่วงหน้า

“การวางแผนการดแูลรักษาในระยะท้ายของชีวิตลว่งหน้า”		

(Advance	Care	Planning)	เป็นสว่นส�าคญัในกระบวนการ

ดแูลผู้ ป่วยแบบประคบัประคองฯ	โดยเป็นการปรึกษาหารือ

ระหวา่งผู้ ป่วย	ญาติ	และทีมผู้ดแูล	โดยมีเปา้หมายให้การ

ดแูลในระยะท้ายของชีวิตตรงกบัความต้องการและเกิด

ประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วยมากท่ีสดุ

แผนนี้เป็นแผนของใคร

แผนการดแูลลว่งหน้าท่ีประสบความส�าเร็จนัน้	จะต้องเป็น

แผนท่ีเกิดจากการปรึกษาหารือของ

•	แพทย์	พยาบาล	ทีมสขุภาพ	ท่ีดแูลรักษาผู้ ป่วย

•	ครอบครัว	ญาติ	ผู้ดแูลผู้ ป่วยท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจ

•	ตวัผู้ ป่วยเอง	กรณีท่ีผู้ ป่วยยงัมีสตสิมัปชญัญะ	และ 

			ต้องการตดัสนิใจด้วยตนเอง
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•	เวลาท่ีแพทย์แจ้งเร่ืองอาการของโรค	แล้วผู้ ป่วยถามขึน้มาเอง 

			เชน่	ถามวา่ตนจะอยูไ่ด้อีกนานแคไ่หน

•	เม่ือผู้ ป่วยมีอาการทรุดลง	และจ�าเป็นต้องพดูคยุเร่ืองทางเลือก 

			ในการรักษา

•	เม่ือผู้ป่วยพดูเร่ืองความตายขึน้มาเอง	เชน่	ทกุคนเกิดมาก็ต้องตาย 

			ชีวิตนีคุ้้มคา่แล้ว	เป็นต้น

•	เม่ือผู้ป่วยสอบถามหรือแสดงความสนใจท่ีแสดงเจตนาในวาระสดุท้าย	

จงัหวะทีดี่ในการบอกความจรงิทีเ่ป็นข่าวร้าย

ช่วงเวลาหรือจังหวะที่ดีในการบอกความจริงอันเป็น 
“ข่าวร้าย” ส�าหรับผู้ป่วย อาจใช้เวลาต่อไปนี้

เมื่อใดจึงเริ่มวางแผน ใครจะเป็นคนเริ่มต้น 
ควรเร่ิมทนัทีเม่ือแพทย์ประเมินวา่อาการของผู้ ป่วยเข้าสูร่ะยะท้าย 

โดยเป็นหน้าท่ีของทีมสขุภาพ	ท่ีจะประเมินสภาพจิตใจของผู้ ป่วย 

และครอบครัววา่พร้อมท่ีจะรับฟัง	“ขา่วร้าย”	หรือยงั
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ผู้ ป่วยมีสทิธิตามกฎหมายท่ีจะได้รู้ข้อมลูเก่ียวกบัการเจ็บป่วย	และท�าหนงัสือแสดงเจตนาเก่ียวกบัการรักษา

พยาบาลในระยะท้ายของชีวิต	ซึง่ควรท�าขึน้ในชว่งท่ีมีสตสิมัปชญัญะสมบรูณ์	และจะมีผลตอ่เม่ือบคุคลนัน้ 

อยูใ่นวาระสดุท้าย	และไมส่ามารถตดัสนิใจหรือสื่อสารความต้องการของตนเองได้แล้ว
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เร่ิมจากการสอบถามความเหน็ของญาตท่ีิเป็นผู้ดแูลหลกั	วา่จะพดูคยุเร่ืองการวางแผนการดแูลผู้ป่วย	 

มีญาตคินใดอีก	นอกเหนือจากญาตท่ีิมาดแูลอยูใ่นขณะนีท่ี้ควรจะได้พดูคยุพร้อมกนั

สอบถามและขออนญุาตผู้ป่วยวา่จะพดูคยุเร่ืองอาการของโรคและวางแผนการดแูลร่วมกบัญาติ

ตวัผู้ป่วยต้องการจะเข้าร่วมประชมุด้วยหรือไม่

เม่ือผู้ป่วยรับทราบและอนญุาตแล้ว	ทีมสขุภาพจะต้องประชมุเพ่ือตกลงกนัในขอบเขตเนือ้หา	

และภาษาท่ีจะใช้สือ่สารท่ีทกุคนจะเข้าใจได้ชดัเจน

จดัการประชมุในห้องท่ีเป็นสดัสว่นแตเ่รียบงา่ย	หากผู้ป่วยต้องการพดูคยุด้วยสามารถจดัการประชมุ

ล้อมรอบเตียงผู้ป่วยโดยปิดมา่นให้มิดชิด

เร่ิมด้วยการบอกเลา่ถงึอาการป่วยท่ีเข้าสูร่ะยะสดุท้ายและทีมสขุภาพเหน็วา่ควรจะร่วมกนัวางแผน 

การดแูลท่ีดีท่ีสดุส�าหรับผู้ป่วย	โดยใช้ค�าพดูท่ีไมก่�ากวมแตไ่มรุ่นแรงจนผู้ป่วยเกิดความตระหนกกบัค�าวา่	

“ระยะสดุท้าย”

10 ขัน้ตอนในการวางแผนการดแูลรกัษาในระยะท้ายของชีวติล่วงหน้า

1
2
3

4

5
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บอกให้ผู้ป่วยและญาตทิราบถงึความไมแ่นน่อนของอาการป่วย	วา่อาจจะแยล่งและจะมีอาการ	หรืออาการ

แสดงอยา่งไรตามมาได้บ้างท่ีควรจะเฝา้สงัเกต

สอบถามและรับฟังอยา่งตัง้ใจถงึความกงัวล	ความสงสยั	และความทกุข์ใจของญาต	ิและผู้ป่วย

ชวนญาตแิละผู้ป่วยพดูคยุเก่ียวกบัแนวทางการดแูลรักษาในระยะท้าย

แนะน�าเร่ืองการเขียนแสดงเจตนาในวาระสดุท้าย	(อาจมีตวัอยา่งเอกสารให้ด)ู	ทัง้นี	้เพ่ือให้มัน่ใจวา่สิง่ท่ี 

สัง่ไว้จะได้รับการท�าตาม	และญาตท่ีิเป็นผู้ดแูลหลกัก็จะไมต้่องแบกรับภาระการตดัสนิใจและการชีแ้จง 

ตอ่ผู้ อ่ืนแทนผู้ป่วยเพียงล�าพงั

สรุปสิง่ท่ีได้พดูคยุกนั	และท�าการบนัทกึในเวชระเบียน	ประเมินผลการพดูคยุ	และนดัหมายการเย่ียม 

ครัง้ตอ่ไปเพ่ือการดแูลอยา่งตอ่เน่ือง

6
7
8
9

10
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•	บอกถงึแนวทางการดแูลรักษาแบบประคบัประคอง	การบรรเทาความทรมาน	โดยเน้นให้ความมัน่ใจ 

			วา่ผู้ป่วยจะไมถ่กูทอดทิง้	

•	สอบถามผู้ป่วยถงึเร่ืองท่ียงัคัง่ค้างและความปรารถนาท่ีต้องการให้บรรล	ุเพ่ือให้ญาตรัิบรู้

•	สอบถามถงึเจตนาของผู้ป่วยเก่ียวกบัแนวทางการรักษาในวาระสดุท้าย	(จะเขียนหรือสัง่โดยวาจา 

			ขึน้อยูก่บัความประสงค์ของผู้ป่วย)

•	แนะน�าให้ผู้ป่วยมอบหมายบคุคลท่ีจะตดัสนิใจแทนผู้ป่วยหากผู้ป่วยไมส่ามารถตดัสนิใจเองได้

•	สอบถามความต้องการของผู้ป่วยและปรึกษากบัญาตเิก่ียวกบัสถานท่ีดแูลในชว่งเวลาตอ่จากนี	้

•	สอบถามถงึการชว่ยเหลอืท่ีต้องการจากโรงพยาบาลหากจะน�าผู้ป่วยออกไปดแูลท่ีบ้าน	และเสนอ 

			สิง่ท่ีทางโรงพยาบาลสามารถจะชว่ยได้ 

•	เสริมสร้างความมัน่ใจกบัญาตใินการดแูลผู้ป่วย	โดยการสอนวิธีการดแูล	และ/หรือ	ให้เบอร์โทรศพัท์ 

			ของโรงพยาบาลท่ีสามารถตดิตอ่ขอค�าปรึกษาได้

สรปุประเดน็ทีผู่ด้แูลรักษาควรพดูคุยกบัผู้ป่วยและญาติ

ไม่ใช่ท�าครั้งเดียวจบ ผู้ป่วยและญาติสามารถทบทวนและเปลี่ยนใจได้
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ญาตมิกัจะต้องการให้ผู้ ป่วยได้รับการรักษาท่ีดีท่ีสดุในโรงพยาบาล	 

ในขณะท่ีความต้องการของผู้ ป่วยสว่นใหญ่อยากใช้ชีวิตอยูท่ี่บ้านกบัครอบครัวและคนท่ีรัก



26

การประเมนิผล

ทีมสุขภาพ และญาติ สามารถใช้รายการประเมิน ต่อไปนี้เป็นเครื่องมือทบทวนว่า ได้ท�าการ
วางแผนการดูแลล่วงหน้าที่ประสบครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่

ผู้ป่วยได้ทราบข้อมลูการเจ็บป่วยของตนเองตามความเป็นจริง

ผู้ป่วยและญาตไิมเ่กิดความตระหนกหรือความกลวัท่ีมากขึน้จนมีผลเสยีตอ่ 

	อาการของผู้ป่วย

ผู้ป่วยได้แสดงเจตนาไว้อยา่งชดัเจนในเร่ืองทางเลอืกในการรักษาในวาระสดุท้าย	

ผู้ป่วยได้ก�าหนดตวัผู้ ท่ีจะตดัสนิใจแทนเม่ือไมส่ามารถตดัสนิใจได้ด้วยตนเอง
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ทัง้ทีมสขุภาพและญาตสิามารถร่วมมือกนัดแูลหรือชว่ยให้ผู้ป่วยได้เข้าสูก่าร	

“ตายดี”	ตามนิยามของค�าวา่	“ตายดี”	ท่ีเขียนไว้ตอนต้นได้จริง

ไมเ่กิดภาระคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาลท่ีไมเ่กิดประโยชน์ตอ่ผู้ป่วย	ตอ่

ครอบครัว	และตอ่ระบบสขุภาพและสงัคมโดยรวม	

ภายหลงัการจากไปของผู้ป่วย	ทกุฝ่ายตา่งมีความสบายใจวา่ได้ท�าสิง่ท่ีดีท่ีสดุ 

ให้กบัผู้ป่วยแล้ว

ทีมสขุภาพได้ทราบเจตนาของผู้ป่วยและใช้เป็นแนวทางในการให้การดแูลผู้ป่วยได้

อยา่งเหมาะสม

ครอบครัวและญาตไิด้รับรู้เจตนาของผู้ป่วย	มีความร่วมมือกนัหรือยตุคิวามเหน็ 

ท่ีไมต่รงกนัได้
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แม้วา่จะได้วางแผนลว่งหน้าไว้แล้วแตใ่นสถาณการณ์จริงอาจมีปัจจยัท่ีท�าให้เกิดความลงัเล 

วา่จะท�าอยา่งไรในวาระสดุท้าย
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	 หลงัจากท่ีได้ข้อสรุปจากการประชมุแล้ว	การดแูลควรยดึแนวทางนัน้เป็นหลกั	แตค่วรมีการพดูคยุทบทวนแผน 

เป็นระยะ	ๆ	และผู้ป่วยหรือญาตสิามารถท่ีจะเปลีย่นแปลงหรือเปลีย่นใจได้	

	 ประเดน็ส�าคญัและท้าทาย	มกัจะเกิดขึน้เม่ือผู้ป่วยมีอาการทรุดหนกัลงเข้าสูว่าระสดุท้ายของชีวิตซึง่ในทางการแพทย์

มีหลกัในการพิจารณาอยูแ่ล้ววา่เม่ือไหร่ท่ีไมท่�าการกู้ ชีพ	แตห่ากมีสถานการณ์แทรกแซง	เชน่	ญาตท่ีิเพ่ิงมาใหมข่อให้กู้ ชีพ	

หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนใดท่ีท�าให้ต้องตดัสนิใจวา่จะรักษาในวาระสดุท้ายอยา่งไร

ถึงนาทีนั้น แพทย์และญาติ ควรจะมีหลักยึดหลักเดียวกัน นั่นคือ

หลักมีประโยชน ์    	หมายถงึ	ท�าแล้วมีประโยชน์ตอ่ผู้ป่วยหรือไม่

หลักเจตนา             	หมายถงึ		ควรท�าตามความต้องการท่ีผู้ป่วยแสดงเจตนาไว้	

ท�าอย่างไรถ้าเกดิความลงัเลใจในนาทสุีดท้าย
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ไม่มใีครอยูค่�า้ฟ้า
มแีต่ความทรงจ�าดีๆ เท่าน้ันทีจ่ะอยูก่บัเราตลอดไป
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หนงัสอืการดแูลก่อนจากไปด้วยหวัใจตระหนกัรู้	(2559)	โครงการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์ระดบัชาตวิา่ด้วยการสร้างเสริมสขุภาวะ 

ในระยะท้ายของชีวิต	พ.ศ.2557-2559	

คูมื่อส�าหรับประชาชนเร่ืองการดแูลผู้ป่วยระยะสดุท้ายแบบประคบัประคอง	(2558)	ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต	ิ

ค้นหาได้ท่ี	http://www.slideshare.net/UtaiSukviwatsirikul/palliative-care-48737757

แนวทางการดแูลผู้ป่วยระยะสดุท้าย	(2557)	กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสขุ

หนงัสอืแสดงเจตนาเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลในวาระสดุท้ายของชีวิต	ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต	ิ

ค้นหาได้ท่ี	http://www.thailivingwill.in.th/

สรุปแนวทางการท�า	Advance	Care	Plan	เอกสารโครงการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์ระดบัชาตวิา่ด้วยการสร้างเสริมสขุภาวะ 

ในระยะท้ายของชีวิต	พ.ศ.2557-2559	

หนงัสอือ้างองิและแหล่งค้นคว้าเพิม่เติม

ขอขอบคณุ
ศนูย์บริรักษ์	โรงพยาบาลศริิราช	

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับรีุ
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ในการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต
ทีมสุขภาพสามารถเป็นฝ่ายเริ่มต้น น�าพาทุกคนก้าวข้ามความกลัว

เพื่อพูดคุยกันในเรื่องที่เป็นความจริงแท้ของชีวิต
และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเลือกว่าจะใช้ช่วงเวลาระยะท้ายของชีวิตอย่างไร

เพื่อเป้าหมายของการ “ตายดี” ที่ “เตรียมได้”


